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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Με αφετηρία το Σεπτέμβριο 2007, όλες οι Ευρωπαϊκές 

Θυγατρικές θα κάνουν χρήση δεικτών οι οποίοι παρατίθενται 

στη συνέχεια, ώστε να προσδιορίζεται εάν μη αποδεκτές 

μέθοδοι Επιχειρηματικής Δόμησης (ή κάθετης συσσώρευσης) 

προωθούνται ή εφαρμόζονται από οποιονδήποτε οργανισμό. 

Εάν ένας AΒΟ ή ομάδα AΒΟ βρεθούν εμπλεκόμενοι σε μη 

ορθές μεθόδους Επιχειρηματικής Δόμησης, θα λαμβάνονται 

διορθωτικά μέτρα. Σε μηνιαία βάση και κατά την εφαρμογή 

του προγράμματος Παρακολούθησης & Ελέγχου Ανωτέρων 

Επιτευγμάτων, η Amway θα εξετάζει τις επιχειρήσεις δίνοντας 

έμφαση στην επιχειρηματική δομή και στην κερδοφορία.

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Η “κάθετη συσσώρευση - stacking” είναι μία μη αποδεκτή 

πρακτική για την ανάπτυξη μιας επιχείρησης. Έχει οριστεί 

ως στρατηγική και τεχνητή δόμηση ενός οργανισμού 

από έναν ABO Άνωθεν στη γραμμή αναδοχής, ο οποίος  

τοποθετεί AΒΟ σε βάθος, ανεξάρτητα από το εάν υπάρχουν 

σχέσεις  μεταξύ των αναδεχομένων και των αναδόχων τους. 

Πρόκειται για μια επιχειρηματική μέθοδο, η οποία δημιουργεί 

έλλειψη ισορροπίας σε Βάθος και αναστέλλει την Κερδοφορία. 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΣΕ ΒΑΘΟΣ:

Η Amway θεωρεί την αποδεκτή δόμηση σε βάθος σημαντικό 

τμήμα της ανάπτυξης μιας ισορροπημένης και επιτυχημένης 

επιχείρησης, σε συνδυασμό με την ανάπτυξη σε πλάτος και την 

πώληση προϊόντων. Η αποδεκτή ανάπτυξη σε βάθος συνίσταται 

στα ακόλουθα:

1. Οποιαδήποτε στρατηγική επιχειρηματικής δόμησης, όπως η 

ομαδική προσέγγιση (team approach), είναι προαιρετική και 

θα πρέπει να ορίζεται ως τέτοια.

2. Η ανάπτυξη ισορροπίας μεταξύ πλάτους και βάθους είναι 

καθοριστικής σημασίας και αυτό το μήνυμα πρέπει να 

μεταφέρεται στις ομάδες σαν η βάση της κερδοφορίας.

3. Η γραμμή αναδοχής δεν πρέπει να επαναδομείται με τη  

χρήση των κανόνων μεταφοράς για στρατηγική 

επανευθυγράμμιση του Βάθους.

4. Η εκπαίδευση στα προϊόντα είναι σημαντική και αποτελεί 

προϋπόθεση για μια επιτυχημένη επιχείρηση, η οποία 

βασίζεται στην ανάπτυξη μιας ισορροπίας μεταξύ της  

πώλησης προϊόντων και της εγγραφής υποψηφίων AΒΟ.

5. Είναι σημαντικό κάθε AΒΟ να έχει πρότερη σχέση με  

τον ανάδοχό του, ο οποίος με τη σειρά του συμμετέχει  

με ουσιαστικό τρόπο σε δραστηριότητες αναδοχής  

και συναινεί στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του  

σαν ανάδοχος.

6. Αποτελεί ευθύνη του κάθε AΒΟ να επικοινωνεί και να 

εκπαιδεύει με σαφήνεια όλους όσους εγγράφονται στην 

επιχείρηση, ότι η κερδοφορία επιτυγχάνεται με την πώληση 

προϊόντων και την ανάπτυξη του πλάτους, για διάρκεια 

χρόνου.

7. Πρέπει να μεταφέρεται το μήνυμα ότι η ανάπτυξη ενός 

κλάδου σε Βάθος δεν δημιουργεί κερδοφορία.

8. Η ομαδική προσέγγιση (team approach) δεν εξαλείφει το 

γεγονός ότι απαιτείται σκληρή εργασία και η ανάπτυξη της 

επιχείρησης ενός AΒΟ έγκειται στις αρμοδιότητες του κάθε 

AΒΟ ξεχωριστά. 

9. Οι AΒΟ πρέπει να εκπαιδεύονται και να γνωρίζουν ότι 

η πράξη εισήγησης υποψηφίων σε άλλους AΒΟ μπορεί 

να έχει σημαντικό αντίκτυπο στις προοπτικές επίτευξης 

επιτευγμάτων, καθώς επίσης και πιθανώς αρνητικό αντίκτυπο 

στην κερδοφορία της εν λόγω επιχείρησης.

ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ 
ΚΑΘΕΤΗ ΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗ:

1. Ο Αιτών καθοδηγείται να αφήνει κενά πεδία στην αίτηση 

εγγραφής, τα οποία συμπληρώνονται εν συνεχεία από τον 

AΒΟ Άνωθεν στη γραμμή αναδοχής.

2. Ο Νέος Αιτών δεν γνωρίζει τον ανάδοχό του.

3. Οι Αιτούντες εισάγονται στη γραμμή αναδοχής ανεξάρτητα 

από εάν ο ανάδοχος έχει ανάμειξη στη δραστηριότητα 

αναδοχής, έχει λάβει γνώση για την αναδοχή και έχει 

δεσμευτεί στην εκπλήρωση των αρμοδιοτήτων του σαν 

ανάδοχος.

4. Εγγυάται ή υπαινίσσεται εγγύηση για άμεσα αποτελέσματα 

στις ομάδες κάτωθεν.

5. Σύγχυση σχετικά με το ρόλο της εταιρείας και το ρόλο του 

οργανισμού υποστήριξης.

6. Αιτήματα για μεταφορές AΒΟ ή χρήση των κανόνων 

ανενεργείας για 6 μήνες, με σκοπό την επανευθυγράμμιση 

των υπαρχόντων AΒΟ σε ομάδες στο βάθος, ώστε να 

δημιουργούν μεγαλύτερο όγκο.

7. Η ύπαρξη δηλώσεων από τους AΒΟ που χρησιμοποιούν 

μέθοδο “κάθετης συσσώρευσης - stacking” για ειδικές 

συμφωνίες ή ειδικούς κανονισμούς με την εταιρεία Amway.

8. Παράλειψη ή υποτίμηση του γεγονότος ότι η πώληση  

προϊόντων είναι μέρος του Πλάνου Ανεξάρτητης  

Πωλήσεων & Μάρκετινγ της Amway ή ότι η κερδοφορία 

επιτυγχάνεται από την ισορροπία πωλήσεων και 

δραστηριοτήτων αναδοχής.

9. Ο AΒΟ Άνωθεν στη γραμμή αναδοχής κρατάει τις αιτήσεις 

εγγραφής μέχρι το τέλος του μήνα, ώστε να ελέγχει με 

τεχνητό τρόπο τον όγκο, με σκοπό την επίτευξη επιτευγμάτων 

ή εισοδήματος.

10. Κλάδοι που βρίσκονται σε βάθος 25, 50 ή ακόμη και 100, με 

λίγο ή καθόλου όγκο ή πλάτος.

Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ AMWAY ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ 
ΔΟΜΗΣΗ (ΚΑΘΕΤΗ ΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗ)

Η Amway θεωρεί ότι η ισορροπία μεταξύ βάθους και πλάτους είναι σημαντικό στοιχείο για τη μακροχρόνια επιτυχία και 
κερδοφορία όλων των επιχειρήσεων Amway. Η ακόλουθη πολιτική έχει δημιουργηθεί για να καθοδηγήσει τους ABO στην 
επιτυχία αυτού του σκοπού και να αναπτύξουν σε βάθος τις επιχειρήσεις τους με αποδεκτές μεθόδους. 
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Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ AMWAY ΣΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ 
ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ:

1. Η Amway θα ελέγχει το Εκπαιδευτικό & Επιμορφωτικό 

Υλικό, ώστε να διασφαλίσει ότι η επιχείρηση περιγράφεται με 

ισορροπημένο τρόπο.

2. Το προσωπικό της Amway θα είναι αρμόδιο να ανταποκριθεί 

σε παράπονα ατόμων, που περιγράφουν οποιαδήποτε μη 

αποδεκτή μέθοδο δόμησης επιχείρησης.

3. Εάν κάποιος φέρει μαζικά αιτήσεις εγγραφής στο τέλος 

του μήνα, με ή χωρίς την αγορά των κιτ πωλήσεων, η 

Amway θα ελέγχει ξεχωριστά με τους αιτούντες, ώστε να 

διασφαλίσει ότι υφίσταται σχέση αναδόχου / αναδεχόμενου 

με τους αναδόχους τους και ότι οι ανάδοχοι κατανοούν τις 

αρμοδιότητές τους, σύμφωνα με τους κανόνες.

4.  Εάν ένας κλάδος συνεχίζει σε βάθος πέραν του 10, οι 

υπάλληλοι της Amway θα τηλεφωνούν σε κάθε άτομο, 

ώστε να διασφαλίζουν ότι υφίσταται η φυσιολογική σχέση 

αναδόχου / αναδεχόμενου.

5. Κάτω του επιπέδου 21%, οι δικαιούχοι οποιουδήποτε 

επιπέδου αμοιβών απόδοσης δεν θα αναγνωρίζονται, εκτός 

εάν μπορούν να επιδείξουν ότι έχουν λάβει Αμοιβή Απόδοσης 

από την Amway.

6. H Amway δεν θα κάνει δεκτές αιτήσεις εγγραφής, οι οποίες 

έχουν εμφανώς συμπληρωθεί από περισσότερα από ένα άτομα.

7.  Εάν κάποιος φέρει μαζικά αιτήσεις εγγραφής στο τέλος 

του μήνα, αυτές οι αιτήσεις μπορεί να καταχωρηθούν τον 

επόμενο μήνα, καθώς η Amway θα εξετάζει τις αιτήσεις 

εγγραφής, σύμφωνα με αυτή την Πολιτική.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ:

ΠΟΛΙΤΙΚΗ: Με ισχύ από 1 Σεπτεμβρίου 2007, οποτεδήποτε 

η Amway λάβει γνώση για καταστάσεις που εμπεριέχουν μία 

ή περισσότερες ενδείξεις μη αποδεκτής Επιχειρηματικής 

Δόμησης, η Amway θα δεσμεύει άμεσα τη συγκεκριμένη 

Πλατινένια ομάδα και θα ξεκινά εσωτερικό έλεγχο, ο οποίος 

μπορεί να περιλαμβάνει, χωρίς να περιορίζεται, σε όλες 

τις προαναφερθείσες ενέργειες ώστε να εξακριβώσει εάν 

λαμβάνουν χώρα πρακτικές "κάθετης συσσώρευσης- stacking". 

Εάν ο εσωτερικός έλεγχος αποκαλύψει περιπτώσεις "κάθετης 

συσσώρευσης - stacking" η Amway θα προβεί στα ακόλουθα:

Πρώτο Συμβάν: Η Amway  θα παγώσει όλες τις δραστηριότητες 

αναδοχής στην εν λόγω  Πλατινένια ομάδα, έως ότου όλοι 

οι ABO της ομάδας λάβουν από την Amway επικοινωνία 

εκπαίδευσης, όσον αφορά στις αποδεκτές πρακτικές αναδοχής.

Δεύτερο Συμβάν: Η Amway θα αναστείλει τις δραστηριότητες 

της Πλατινένιας επιχείρησης, κατ’ ελάχιστο για 30 ημέρες, 

συμπεριλαμβανομένης της στέρησης των αμοιβών.

Τρίτο Συμβάν: Περαιτέρω ενέργειες μέχρι, και 

συμπεριλαμβανομένου, του τερματισμού της σύμβασης του 

Πλατινένιου ΑΒΟ με την  Amway.

** Όπως και με όλες τις ενέργειες επιβολής της Amway, ένας 

ΑΒΟ μπορεί να υποβάλει αίτημα επανεξέτασης στην εταιρεία, 

σύμφωνα με τις διαδικασίες επίλυσης αμφισβητήσεων, όπως 

αυτές περιγράφονται στους Κανόνες Δεοντολογίας.**

Η Πολιτική αυτή ισχύει και για τα Member Plus, στο βαθμό που 

μπορεί να εφαρμοστεί για τα Member Plus.
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